
arcas

Marcas geram MILHÕES
Pesquisas apresentadas na 40a Convenção mostram o poder das marcas em

relação ao consumidor. Estudo inédito feito pela GfK Indicator analisa
importantes aspectos da psicologia das marcas. Já o 12° Estudo de Marcas

Próprias da Abras/ACNielsen mostra o avanço desse negócio. Confira

Estudo realizado pela Price
Waterhouse mostra que, em
média, as marcas chegam a

representar 56% do valor de
uma empresa e continuam sen-
do um patrimônio muito va-
lioso para elas. Portanto, é pre-
ciso estar atento às marcas que
fazem o valor do seu negócio.

Para se manterem competi-
tivos e não perderem merca-
do, a indústria e o varejo de-
vem sempre fazer uma pergun-
ta básica: o que leva o
consumidor a escolher a mar-
ca X ao invés da marca Y?

"Isto porque a marca é a jóia
real das empresas", tem força e
personalidade que geram emo-
ções e estimulam desejos
nos consumidores, conceitua
Cristiane Coradi, gerente da
Área de Pesquisas e Comunica-
ção e Marca da GfK Indicator.

Mas como definir, por
exemplo, a personalidade de
marcas como Microsoft, Coca-
Cola; McDonalds e tantas
outras, que estão na memória
de consumidores dos quatro
cantos do mundo?

Um estudo feito pela GfK
Indicator em parceria com a
McKinsey&Company esmiu-
çou a psicologia das marcas
buscando mapear a persona-
lidade delas com base no
DBP (Dimensions of Brand
Personality/Dimensões da Perso-
nalidade da Marca), da estu-

diosa americana Jennifer
Aaker, que identificou 114 tra-
ços de personalidade e os
agrupou nas 13 dimensões
mais relevantes para compre-
ender a personalidade delas.

O DBP está baseado num
campo de referência
fixo, em que:
• o cliente define
marcas e personagens
que deseja avaliar;
• os entrevistados as-
sociam traços de per-
sonalidade às marcas
e aos personagens;
• o campo de referên-
cia fixo permite sobre-
por camadas com a identifica-
ção da personalidade das mar-
cas e dos personagens.

Utilizando como padrão
universal a personalidade dos
deuses da mitologia grega, o
estudo agrupa no item Razão a
personalidade de marcas inte-
ligentes, autênticas, confiáveis,
educadas, honestas e sofistica-
das. No item Força, enqua-
dram-se as austeras e corajosas.
No item Paixão, as marcas que
amam a liberdade, são anima-
das e impetuosas, e, no item Es-
pírito, as mais charmosas.

O estudo também analisou
processos de decisão de esco-
lha até então baseados em de-
cisões empíricas, empatia (ca-
pacidade de se colocar no lu-
gar do outro), evidência na

mídia e pesquisas qualitativas.
E partiu para uma metodolo-
gia que procurou medir co-
nhecimento, afinidade, credi-
bilidade e favorabilidade para
definir o conceito da marca.

Hoje, as marcas procuram
se associar à imagem
de celebridades que
se destacam pelo grau
de conhecimento, afi-
nidade e credibilidade
em suas respectivas
áreas de atuação, ou
a situações que ge-

Cristiane, da GfK Indicator: ram satisfação, prazer
inúmeros tatores impactam a e alegria de viver,
personalidade das marcas O estudo analisou

24 marcas de diferentes catego-
rias, que utilizaram a imagem de
51 personalidades. Algumas des-
sas personalidades geram resul-
tados muito bons para marcas
e categorias de diferentes pro-
dutos. Outras chegaram a deter-
minado nível que se tornaram
imutáveis para transmitir seus
valores para o consumidor.

Na área de esportes, por
exemplo, "olimpianos", aquelas
pessoas que atingem o ápice da
fama, alcançam elevados índi-
ces de favorabilidade, com per-
centuais superiores a 80%.

"São muitos os elementos
que impactam a personalidade
das marcas e todos eles devem
ser analisados", complementa
Cristiane.

Hoje, marcas que se desta-
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cam por exercer ações de res-
ponsabilidade social, preserva-
ção à natureza e ao meio am-
biente, por exemplo, têm mui-
to mais probabilidade de se
alinharem a pensamentos, pre-
ocupações, sentimentos e
ações comuns a consumido-
res de todo o mundo.

Marca Própria

Preço, qualidade, confiabi-
lidade e credibilidade são os
quatro pilares que dão susten-
tação ao mercado de marcas
próprias. No Brasil, esse mer-
cado começou a ser desen-
volvido em 1997 por meio de
parcerias entre a indústria e o
varejo, e representa 6% (cer-
ca de R$ 7 bilhões) do total de
R$ 106 bilhões das vendas dos
supermercados.

Atualmente, existem no mer-
cado nacional mais de 40 mil
produtos de marca própria,
volume que poderá fechar 2006
com 45 mil itens. Projeções
mostram que, neste ano, com o
aumento da oferta, esse merca-
do deverá crescer l ponto per-
centual e faturar R$ 8, l bilhões.

"No mundo, o mercado de
marcas próprias está mais ma-
duro na Suíça, onde represen-
ta 50% das vendas do varejo,
tendo participação muito ex-
pressiva também na Bélgica e
no Reino Unido, países em que
há grande concentração de
redes de varejo. Mas também
existem grandes oportunida-
des de crescimento desse mer-
cado no Leste Europeu, no
continente americano e na
Oceania", explica Letícia Silva,
gerente de contas de Retail
Services da ACNielsen e inte-

grante do Compro-
Comitê de Marcas
Próprias da Abras.

O estudo da
ACNielsen, baseado
em 186 categorias,
mostra que em 2005,
no Brasil, houve eleva-
ção média de 3% no preço de
80% de produtos com marcas
da indústria. Nas marcas própri-
as houve crescimento, em va-
lor, em 57% dos produtos, des-
tacando-se bebidas não-alcoó-
licas e produtos perecíveis.

No País, as maiores taxas de
crescimento de vendas de mar-
ca própria estão no Nordeste,
no Sul e no Centro-Oeste. No
ano passado esse mercado
cresceu 10%, em volume, prin-
cipalmente no pequeno varejo,

enquanto o volume
das marcas dos fabri-
cantes cresceu 17%. O
estudo mostrou que as

l 10 principais categori-
1 as de marca própria

Letícia, da ACNielsen: 45 mil itens concentram 46% do
universo analisado,

destacando-se leite asséptico,
papel higiênico, biscoitos, óleos
comestíveis e azeite.

No Nordeste e no Sul regis-
trou-se elevada participação de
produtos das categorias não-
alimentares, que acompanha-
ram o ritmo de crescimento do
pequeno varejo nessas regiões.

Para definir o perfil dos bra-
sileiros que consomem marca
própria foram pesquisados 8,7
mil lares, que projetam um uni-
verso de 36 milhões de lares.

O fim das fronteiras entre os canais

O aumento do nú-
mero de lojas e o rigor
seletivo dos consumido-
res provocaram impor-
tante mudança no vare-
jo brasileiro: o fim das
fronteiras entre os ca-
nais. Com mais acesso
à tecnologia e à informa-
ção, o consumidor exige
do varejo preço baixo, Lazzarini: 91% dos brasileiros
qualidade nos produtos, compram em supermercados
serviço e conveniência. Em contra-
partida, o número de habitantes por
lojas cai significativamente: de 1995
até 2005 houve expansão de 45%
no número de lojas no País, segun-
do a ACNielsen. Se há 11 anos ha-
via 263 habitantes por loja no Bra-
sil, em 2005 havia 215.

Essas mudanças resultam em
queda da fidelidade do consumidor
aos canais e aos pontos-de-venda.
O diretor de retail services da
ACNielsen, João Carlos Lazzarini, in-

forma que dois terços
dos consumidores fre-
qüentam mais de cinco
canais por mês. Para ven-
cer a concorrência - ao
menos minimizar as ven-
das perdidas - e satisfa-
zer os anseios do consu-
midor, as lojas dos dife-
rentes canais buscam
agregar novos produtos
ao seu mix.

Os supermercados não fogem à
regra, especialmente por possuírem
um caráter mais abrangente de va-
rejo, responsável pela venda de mui-
tas categorias de produtos de natu-
rezas diferentes. "O auto-serviço é o
canal mais freqüentado pelos brasi-
leiros: 91% das pessoas, no País, vão
aos supermercados", diz Lazzarini.
Isto é um bom sinal, mas todo o es-
forço para buscar a máxima eficiên-
cia não é excessivo diante de tama-
nha concorrência.
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Fonte: Super Hiper, ano 32, n. 369, p. 36-38, out. 2006.




